
КОМ ЕРЦІЙНА П РОПОЗИЦІЯ

На меблі та індивідуальний захист: стіл учнівський двомісний без полиці зі зміною висотою б шт., 
стілець учнівський зі зміною висотою - 1 2  шт., шафа під скло 4 шт., маска зварювальника хамелеон шт.,
захисний костюм зварника — 1 шт. (вартість в межах 43852 і ривень).

Вивчивши оголошення та вимоги Замовника до предмета закупівлі: Придбання меблів стіл 
учнівський двомісний без полиці зі зміною висотою - 6 шт.. стілець учнівський 31 зміною висотою -  12 шт., 
шафа під скло 4 шг„ маска зварювальника хамелеон -  1 шт., захисний костюм зварника -  1 шт.

ТОВ «Ремстройсервіс» підписати договір, маємо можливість і згодні виконати договір
постачання даної послуги за ц і н о ю : ____________

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг)
Кількість,

од.

Ціна за 
одиницю, 

грн

Вартість, грн

Стіл учнівський двомісний без полиці зі змінною 
висотою

• Окремий стіл,
• металокаркас —  палітра кольорів,
• ламінована ДСП "під дерево",
• регулювання висоти,
• пряма стільниця,
• передня панель (царга), 

абаритні розміри:
Ш ирина х Глибина х Висота 1200 х 500 х 640/700/750
мм
Матеріал каркаса:
Метал: квадрат, прямокутний, круглий. І руба 25 х 25 
мм
Матеріал оббивки, корпусу:
ДСП (ЛДС11) ЛДСІІ 16 мм, торцювання 1 мм

1273 7638

Стілець учнівський зі змінною висотою 
Матеріал: ДСП/металевий каркас.
Металевий каркас стільця виготовляється з труо 
027x1,2 та 022x1,5.

егулювання здійснюється за допомогою 2-х 
телескопічних муфт.
Іокриття металевих частин — напилення порошкової 
фарби.
У ст ільцях на сидіннях та спинках використовується 
гнутоклеєна букова фанера товщиною 7-8 мм.
Сидіння та спинки мають стійке до стирання двошарове 
екологічно чисте лакофарбове покриття.
<Солір металокаркасу: Зелений. Коричневий, Сірий.

12 1015 12180

Ш афа під скло
Розміри (ДхШ хВ): 850 мм х 432 мм х 1864 мм. 
Конструктивні складові секцій: фасади, кришки верхня 
нижня, боковими і полки виготовлені з ламінованого 
ДСП товщиною 16мм, класу ем ісії Е1, обклеєної по 
торцях протиударною кромкою ПВХ товщиною 0,5 мм 
для полиць.
ДСГІ колір “Бук світлий” або кольорове для НУШ.

3500 14000

Маска зварювальника хамелеон 
режимами ММА, M IG-M AG, TIG, TIG PULSE, а також 

для зварювання на малих токах.
Корпус маски виконаний з міцного і вогнетривкого 
пластику (поліуретан). Ш видкість спрацьовування 
світлофільтру у даній моделі становить 1/25000 
секунди, завдяки чому зварювальні роботи будуть 
комфортними і безпечним и.________________________

1 926 926



Всього

* У разі надання цінових ПДВ та у графі

ціна без п д в ’ про що Учасником робиться в1ДП0ВІДна
позначка.

визначенпяпереможця.
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(П.І.Б.)


